Sauzen, frituurvetten & broodjes
De complete assortimentsfolder
voor frituren & snackbars !
Voorjaar 2017

Ons bedrijf
Vandemoortele is een Belgisch familiebedrijf.
We zijn sinds 1899 gepassioneerd door voeding.
Vandemoortele heeft twee divisies: één voor diepgevroren
bakkerijproducten en één voor margarines,
culinaire oliën, sauzen en frituurvetten.

VISIE
We zijn een toonaangevend voedingsbedrijf in Europa,
dat blijft bouwen aan onze categorieën diepgevroren
bakkerijproducten en margarines, culinaire oliën en vetten.
We bieden het beste op het vlak van smaak,
kwaliteit en service.
We bieden smaakvolle, aangename voedingsmiddelen
die zijn afgestemd op de lokale voorkeuren - in de keuken,
aan tafel en onderweg. Bij alles wat we doen gaan we uit
van de behoeften van de consument.
We geven om de toekomst. We werken op een duurzame
manier door te focussen op verantwoorde grondstoffen,
een eco-efficiënte productie en een engagement naar
mensen en producten waarop u kunt vertrouwen.
We willen onze mensen inspireren en hun persoonlijke
ontwikkeling en groei stimuleren. We streven naar de
creatie van langdurige waarde voor onze stakeholders,
net als naar duurzame en winstgevende groei.
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Smaak in je keuken, aan je tafel en onderweg. We vinden
dat iedereen elke dag van zijn eten moet kunnen genieten,
van het ontbijt tot het avondeten, van gezonde lunches
tot lekkere tussendoortjes. We bieden oplossingen voor
professionals en producten waarop de consument
kan vertrouwen.

Waarden
• Respect: We handelen met integriteit en respect
voor anderen en voor ons milieu.
• Samenwerking: We werken goed samen binnen
onze teams en met onze partners.
• Ambitie: Onze ambitie is om de belofte van
Vandemoortele waar te maken: beste smaak,
beste kwaliteit, beste service.
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Kwaliteitsproducten
• W
 ij staan borg voor een constante topkwaliteit, zekerheid,
degelijkheid, vakmanschap in smaak …
• Zorgvuldige selectie van ingrediënten en grondstoffen
• Originele Vandemoortele Vleminckx sausrecepten sinds 1887
• Een kwaliteitsmerk zorgt voor meer omzet in de frituur
• Zeer goede distributie en altijd voorradig
• Onze sausrecepten zijn authentiek, het oliegehalte werd nooit verlaagd

Marketingondersteuning
• D
 ownload mooie foto’s voor uw promotie ‘Burger van de maand’
• Regelmatig acties en kortingen, informeer bij uw vertegenwoordiger
• Permanente spaaractie, zie pagina 20

www.vandemoortele.COM

Advies & service op maat
• Tips & tricks, frituurmanagement …
• Praktische informatie voor de opstartende frituur
• Nieuwe recepten en bereidingen
• Advies om meer te verdienen
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FRITUURVETTEN
Professionele gebruikers stellen
terecht zeer hoge eisen aan
frituurvetten, niet alleen op het
gebied van kwaliteit, rendement
en duurzaamheid, maar ook op
het gebied van de fijne smaak.
Risso frituurvetten voldoen
allemaal aan deze eisen.

Frituurolie
Vast
frituurvet

Half vloeibaar
frituurvet

TIPS &

1

Frituur op een zo laag mogelijke temperatuur, ideaal bij 170°C,
de 180°C niet overschrijden. Controleer regelmatig
de temperatuur en vermijd overbodig opwarmen.

2

Verbeter de kwaliteit door het oliebad tijdig te verversen.
Verwijder bakresten, regelmatig filteren verlengt namelijk
de levensduur.

3
4
5

Pocheer eerst de frieten en laat ze dan afkoelen.
Zo kleuren de frieten mooi egaal en absorberen ze minder vet.
Gebruik best een neutraal plantaardig vet,
omwille van de geur.
Hoe vloeibaarder, hoe gezonder.
Plantaardig vet zorgt
voor een betere vertering.

Johan Carron
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TRICKS

Bevordert de productie van
gecertificeerde duurzame palmolie.

Vast frituurvet

Risso Fri

Risso Palm

Mengsel van plantaardig en dierlijk vet
voor een volle en rijke smaak.

100% plantaardig, temperatuurresistent
en verbrandt niet.

6939 • Wikkel 2,5 kg - 4 x 2,5 kg

809 • Wikkel 2,5 kg - 4 x 2,5 kg

Door zijn hoge zuiverheid
en laag smeltpunt is Risso
Fri goed verteerbaar en
geeft het geen kleverig
gevoel in de mond.

TIP

We gebruiken Risso Fri omwille van de smaak.
Frietjes die gebakken werden in een ander vet,
vinden we bijlange zo lekker niet.
Ook van het gebruiksgemak zijn we heel tevreden:
we bakken op 167°C en vervangen het vet
om de andere dag. We hebben echt geen enkele reden
om te veranderen van merk !
Frituur Johan & Bianca
Sint-Truiden

Ossewit
Voor de echte traditionele smaak van frietjes.
4132 • Wikkel 2,5 kg - 4 x 2,5 kg
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Half vloeibaar frituurvet
Oorsprong:
Plantaardig

Dierlijk

Risso Gold
Evenwichtig en 100% plantaardig.
405961 • Blik 10 L

Risso Gold Longlife
Universeel in gebruik, zowel voor friteuse,
oven of braadpan.
409598 • Bag in box 10 L

Extra snel aan de slag door
de zeer korte opwarmtijd  !

Risso Likrema
Geschikt voor langdurige verhitting.
410838 • Emmer 10 L

Vloeibaar bakken & braden
Risso Restaurant Evolution
Altijd perfect gebakken hamburgers
met Risso Restaurant Evolution.
412504 • Fles 3 L
412503 • Fles 750 ml

Om te bakken.

TIP

Vraag uw handig pompje aan via: vdmprofessional@vandemoortele.com
met vermelding van uw zaak, naam en adres.
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TIP

Sauzen
Met Vleminckx biedt Vandemoortele
Foodservice u een volledig gamma
koude sauzen en bereidingen, ideaal
voor frituur- en snackgerechten. Van de
gekende klassiekers (zoals Mayonaise,
Ketchup, Mosterd, Tartare ...) over typische
specialiteiten (Tomataise en pikante
sauzen) tot unieke snacksauzen (Loempia-,
Frikadel- en Hamburgersaus). Een compleet
assortiment met een stabiele gewaarborgde
kwaliteit en steeds verse smaak. Fijne kwaliteit
van de Vleminckx Sausmeesters sinds 1887 !

Mayonaises

Dressings

Fijne
klassiekers Specialiteiten Vinaigrettes

TIPS &

TRICKS

Ik raad beginnende frituren altijd aan om te starten met een
assortiment van de basissauzen. Voor specialiteiten kan je starten
met de 1 L verpakkingen, om te zien wat populair is in de streek.
Daarna kan je overschakelen op 3 L verpakkingen.

1

Schep het laatste beetje saus uit de emmer over
in kleine potjes. Zo heb je geen verlies.

2
3

Sauzen worden bij voorkeur
koel bewaard, na openen
van de verpakking.

Dave Geens
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Mayonaises
Mayonaise
Romig witte mayonaise met een tongstrelende zachte
smaak. Niet alleen heerlijk bij frieten, maar ook als garnituur
van belegde broodjes (min. 80 % olie).

Vandemoortele gebruikt
enkel eieren van kippen met
vrije uitloop. Deze eieren, ook
graseieren genoemd, zijn
afkomstig van kippen die naast
ruimte in scharrelstallen ook
buitenruimte ter beschikking
hebben. De uitloop is
grotendeels begroeid en
voorziet schuilplaatsen en
drinkwater. Kippen met vrije
uitloop hebben minder stress,
dat proef je aan de eieren en
dus ook in de Vandemoortele
mayonaises en sauzen.

401806 • Emmer 10 L
401808 • Emmer 5 L
401816 • Bokaal 3 L
73000067 • Knijpfles 1 L
401725 • Portie 40 ml
401717 • Portie 20 ml

Porties: ideaal
voor uw ‘kids box’ !

TIP

Met mosterd

Dressings

Louisiana Geel

Louisiana Blauw

Louisiana dressing (40 % olie)
met een zoete inslag.

Een frisse dressing (40 % olie)
met een vleugje citroen. Vol van
smaak en ideaal bij frietjes.

401802 • Emmer 10 L

401804 • Emmer 10 L

Zoete Frietsaus
Na het verpompen behouden
de Vandemoortele Vleminckx
Louisiana dressings hun romige
consistentie eens geserveerd op
de warme frieten.
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TIP

Een frisse dressing (24 % olie) met
een vleugje citroen. Vol van smaak
en ideaal bij frietjes. Caloriearm.
401842 • Bokaal 3 L
73000072 • Knijpfles 1 L

Fijne klassiekers

Tartare

Andalouse

De ideale metgezel van frietjes en vissnacks.
Romige mayonaise met ui en kervel, met een zoete inslag.

Een pittige saus met een Spaans accent. Verrijkt met getoaste ui,
paprika en pikante kruiden. Ideaal bij vlees en frietjes.

401838 • Bokaal 3 L
73000080 • Knijpfles 1 L
401720 • Portie 20 ml

401821 • Bokaal 3 L
73000079 • Knijpfles 1 L
401726 • Portie 40 ml

Cocktail
Een klassieker bij uitstek. Mayonaise
en ketchup, mooi afgerond met een
subtiel kruidenboeket.
401805 • Emmer 10 L
401829 • Bokaal 3 L
73000069 • Knijpfles 1 L
401718 • Portie 20 ml

Béarnaise extra
Een ware delicatesse met dragon
en fijn kruidenboeket.
401825 • Bokaal 3 L
73000075 • Knijpfles 1 L

Ook opwarmbaar
tot max 70°C !

TIP
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Specialiteiten
Loempiasaus

Américaine

Zoetzure saus van oosterse oorsprong.
Een opwaardering voor elke loempia
door de pittige stukjes rode pepers,
ajuin, look en het hartig kruidenmengsel.

Getomateerde saus met een pittige
kruidengarnituur. Pikant van smaak,
ideaal bij barbecue, sparerib of grillades.

73000081 • Knijpfles 1 L

401819 • Bokaal 3 L
73000078 • Knijpfles 1 L

Tomataise

Samurai

Fijne, lichtrode dressing met een subtiele
zachte smaak. Ideaal bij frietjes en snacks.

Een vurige saus op basis van tomaten,
paprika en rode pepers. Heet van smaak.

73000076 • Knijpfles 1 L

401836 • Bokaal 3 L
73000071 • Knijpfles 1 L

Tomataise Pili-Pili

Hawaï

Pikante variant van de Tomataise,
op smaak gebracht met pittige pili-pili.

Ideale en originele hamburgersaus
op basis van een fijne mayonaise met
een garnituur van pickles, mosterd
en subtiel kruidenboeket. Deze zoete
fruitige exotische saus past perfect bij
alle kipbereidingen en frietjes.

73000077 • Knijpfles 1 L

401833 • Bokaal 3 L
73000088 • Knijpfles 1 L

SWEET BURGER:
Combineer Bourgy Burger saus
met Hawaïsaus !

TIP

De Vandemoortele Vleminckx sauzen zijn
van uitstekende kwaliteit, ze trekken niet
in de frieten en de olie lekt er niet uit.
Frituur ‘t Sloeberke
Tremelo
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Curry

Knoflook

Mayonaisesaus met een originele Indische
kruidenmélange. Echte currysmaak
die treffend past bij kip, nuggets, …

De smaak van de Provence: Aïoli.
Delicate romige saus met lookstukjes
en fijne kruiden. Elke pita droomt van
deze saus. Ook als dip te gebruiken.

401831 • Bokaal 3 L
73000074 • Knijpfles 1 L

73000070 • Knijpfles 1 L

Hannibal Frikadelsaus

Martino

Dé saus voor bij frikadel of gegrilde
en geroosterde vlees- en visgerechten.
Een ontdekking: licht zoet van smaak
met knapperige ajuinsnippers.

Onmisbaar voor een broodje Martino.
Een pittige harmonie van tomatenpuree,
mosterd en hartige kruiden.
Voor de liefhebbers!

401832 • Bokaal 3 L
73000065 • Knijpfles 1 L

73000066 • Knijpfles 1 L

Bourgy Burger saus
Echte hamburgersaus met kappertjes,
augurkstukjes en tomato ketchup.
Deze saus blijft haar consistentie
behouden, zelfs op een warme
hamburger. Great taste!
401826 • Bokaal 3 L
73000087 • Knijpfles 1 L

Pepper
Met de pepermolen goed gekruide
mayonaisesaus, zorgt voor een
smaakverfrissing op frieten, en bij tal
van geroosterde vleesgerechten of
als extra garnituur bij samengestelde
hamburgerbroodjes.
73000051 • Bokaal 3 L
73000073 • Knijpfles 1 L
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Ketchup
Tomato Ketchup
Een originele ketchup van tomatenpuree,
suiker en kruidenazijn. Geen hamburger kan zonder!
73000085 • Bidon 5 L
401814 • Bokaal 3 L
73000064 • Knijpfles 1 L
401719 • Portie 20 ml

Porties: ideaal
voor uw ‘kids box’ !

TIP

Curry Ketchup
De oosterse variant van ketchup. Pittig en origineel van
smaak dankzij een uitgelezen mix van oosterse kruiden,
met een boventoon van curry.
401812 • Bokaal 3 L
73000063 • Knijpfles 1 L

Mosterd
De sauzen van Vandemoortele
bieden de beste kwaliteit
voor een correcte prijs.
Een kwaliteitsmerk verkopen
geeft uw frituur een beter imago
en zorgt voor meerverkoop !

Uw vertegenwoordiger
Vandemoortele

Mosterd
Pittige mosterd bereid met de beste
mosterdzaadjes volgens een traditioneel
‘integraal’ procédé.
Mag in geen enkele frituur ontbreken.
401807 • Emmer 5 L
401817 • Bokaal 3 L
73000068 • Knijpfles 1 L
401722 • Portie 20 ml
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Vinaigrettes
Bieslook vinaigrette
De verfijnde smaak van bieslook accentueert
deze frisse kruidenvinaigrette. Onmisbaar bij
gemengde salades, rauwkost en koude visof vleesschotels.
4246 • PET fles 2 L
73000058 • Knijpfles 750 ml
401724 • Portie 40 ml

Yogorette
Verfijnde en lichtromige witte vinaigrette
met 19 % yoghurt en een vleugje honing.
Een verfrissing voor luchtige zomerse
slaatjes of als dip bij rauwe groentjes.
7281 • PET fles 2 L
73000057 • Knijpfles 750 ml

Vraag onze nieuwe folder
‘volledig assortiment vinaigrettes
& inspirerende recepten’ aan via:
vdmprofessional@vandemoortele.com

Honing - Mosterd vinaigrette
Een unieke en subtiele harmonie van honing en Dijonmosterd vervolmaken deze romige vinaigrette.
Ideaal te combineren met fijne vleeswaren, lamsvlees of geitenkaas.
401360 • PET fles 2 L

Past ook perfect bij
mosselen !

TIP

Tafelzuren
Augurken fijn
Fijne augurkjes op natuurazijn.
401822 • Bokaal 2,4 L

Dill chips
augurkschijfjes
Gekartelde, gesneden augurkschijfjes.
Fris, knapperig en zoetzuur van smaak,
de beste garnituur bij de saladbar of bij
belegde broodjes.
402105 • Bokaal 2,4 L

Zilveruitjes

Pickles

Kleine zilveruitjes op natuurazijn.
Krokant van beet.

Authentieke pickles volgens Britse
traditie, rijk aan specerijen en groenten.

401818 • Bokaal 2,4 L

73000036 • Bokaal 2,4 L
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Serviceartikelen
Dispenser Type 1
6354 • Pomp emmer 10 L
inox

Onze pompen zijn van degelijke kwaliteit
en dat is een weloverwogen keuze.
Ze stralen klasse uit en dat trekt een
bepaald cliënteel aan. De investering
wordt snel terugverdiend.
Informeer bij uw vertegenwoordiger.

Dispenser Type 2
4129 • Pomp emmer 5 L
inox

Dispenser Type 3
5508 • Pomp bokaal 3 L
plastiek

Onderhoud uw pompen om de
beste kwaliteit te behouden.
Bekijk ons filmpje ‘pompen reinigen’ !

Dispenser Type 6
7768 • Vaste heveldispenser bokaal 3 L
+ fles 2 L
Afmetingen (h x b x d): 50 x 18 x 26 cm.

Display Type 8
5162 • Display 1 L knijpflessen
Afmetingen (h x b x d): 36 x 24 x 20 cm.

Display Type 9
Bekijk ons assortiment
pomponderdelen op
onze webshop:
www.vdmprofessionalshop.be
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5513 • Display 3 L bokalen
Afmetingen (h x b x d): 22 x 36 x 27 cm.

Hamburger- en
hotdogbroodjes
Vandemoortele heeft al jarenlang
een uitgebreid assortiment
broodproducten, waaronder
broodjes voor hamburgers en
hotdogs. Deze broodjes zijn erg
gemakkelijk in gebruik: ze zijn
kant-en-klaar of hoeven maar even
kort te worden gegrild.
Broodjes die vaak worden gebruikt
in de frituur zijn de flaguette en
de flaguette meerganen.
Nieuw in het gamma zijn de
Italiaanse broodjes van Lanterna,
zoals de panino en de focaccetta.

TIPS &

TRICKS

Terwijl je het vlees bakt, maak je het broodje lekker krokant
in de salamander of onder de grill.
Gebruik de flaguette als broodje om te beleggen.
Gebruik lokale producten om uw verse hamburgers klaar te maken.
Verdien meer door uzelf te onderscheiden: ga creatief te werk,
combineer verschillende sauzen, gebruik speciale broodjes,
zorg voor een mooie presentatie van de gerechten,
bied kids specials aan.

1
2
3
4

Piet Bracke
15

15’ ±3’

Flaguette
Wit, rond zacht broodje met olijfolie.
B399 • 100 g / 28 stuks per doos

Burgers zijn onze specialiteit
en ik gebruik de flaguette als standaard
voor mijn hamburgers.

15’ ±3’

Ons succesnummer is de Franky Special:
een hamburger met spek en eitjes.
Frituur Franky
Oostende

Flaguette meergranen
Een origineel rond zacht broodje,
klaargemaakt met al het goede van granen.
B831 • 100 g / 28 stuks per doos

15’ ±5’

Express half stokbrood
Volledig afgebakken en voorgesneden.
Tip: serveren als zacht stokbrood = even ontdooien;
serveren als krokant stokbrood = even bakken.
B375 • 130 g / 50 stuks per doos

30’ ±4’

Een assortiment bake-off producten
dat hoogstaande kwaliteit koppelt
aan gebruiksgemak. Vraag ernaar
bij uw vertegenwoordiger.
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Baguelino broodje
Kwalitatief broodje met een open deegstructuur
en een authentieke en unieke smaak.
B547 • 110 g / 70 stuks per doos

Nieuw

10’ ±3’

TIP

Ideaal voor
trendy croques !

Panino (gegrild & voorgesneden)
L91C • 80 g / 6 x 9 stuks per doos

Nieuw

30’ ±3’

Focaccetta (voorgesneden)
Met dit Italiaanse broodje maak je een hamburger
met temperament !
L59C • 120 g / 4 x 4 stuks per doos

30’ ±3’

Bagel sesam

Het perfecte formaat
voor kids hamburgers !

TIP

15’ 180-190°C
5-8’

Assortiment
mini kaiserbroodjes

De bagel vormt de perfecte basis
voor een origineel belegd broodje.

Mini kaiserbroodje natuur, mini kaiserbroodje meergranen,
mini kaiserbroodje gedecoreerd met sesamzaad,
mini kaiserbroodje gedecoreerd met maanzaad.

B275 • 80 g / 40 stuks per doos

MB6 • 30-32 g / 5 x 20 stuks per doos

Ontdooien
15’ 180-190°C
10-15’

Afbakken
Kort grillen

Jumbo pistolet
B268 • 90 g / 60 stuks per doos
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recepten

Hamburgers en hotdogs liggen tegenwoordig
bijzonder goed in de markt en het ziet er
niet naar uit dat deze trend binnenkort
gaat verdwijnen. Vandemoortele heeft een
uitgebreid aanbod aan producten om originele
hamburgers en creatieve hotdogs te serveren.
Laat je inspireren door onze recepten.

30’ ±4’

Ingrediënten
Baguelino broodje (B547)

Bereiding
• Bak de kippenworst in de Risso Restaurant Evolution.

Kippenworst

• Waldorfsalade: snijd de appel en selder in fijne stukjes

Groene selder

en doe ze in een mengkom. Rooster de walnoten kort
in een pan en voeg die samen met de rozijnen toe bij
de appel en selder. Meng de Yogorette vinaigrette er
doorheen en kruid met peper en zout.

Jonagold appel
Walnoten
Rozijnen
Risso Yogorette vinaigrette
Risso Restaurant Evolution

• Snijd de baguelino overlangs door, leg daarin de
kippenworst en werk af met de Waldorfsalade.

Waldorf dog
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BLT burger

Ingrediënten
Flaguette (B399)
Rundsburger

Bereiding
• Bak de rundsburger rosé in de Risso Restaurant
Evolution.

Iceberg sla

• Bak de bacon krokant in een pan of plaats die

Tomaat

vijf minuten in een voorverwarmde oven van
175°C.

Bacon
Vandemoortele Vleminckx Mosterd
Risso Balsamico vinaigrette
Risso Restaurant Evolution

• Leg een beetje ijsbergsla op
de flaguette en plaats daarop
de rundsburger.

• Bouw de burger verder op met fijne schijfjes
tomaat en de krokante bacon.

• Werk het geheel half om half af met balsamico
vinaigrette en mosterd.
15’ ±3’

Meer inspirerende recepten ?
Vraag onze nieuwe hamburgerreceptenfolder aan via:
vdmprofessional@vandemoortele.com
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Vandemoortele
Spaaractie
Hoe spaart u punten ?
Verzamel de punten op de verpakkingen van de deelnemende producten.
U ziet deze punten hierboven afgebeeld.

Voor welke geschenken kan u sparen ?
De online geschenkencatalogus staat voor u klaar op de website.
U vindt er zeker het ideale geschenk.
Van belevenisbonnen tot cadeaucheques, keukenmateriaal of multimedia.
Welke info vindt u op de spaarwebsite
www.magnusspaarpunten.be/VDM ?
• De lijst van deelnemende producten
• De geschenkencatalogus
• De registratiepagina
• Uw puntensaldo (na registratie)
• Status van uw bestelling
• De deelnamevoorwaarden

Ontdek alles over onze spaaractie op:
www.magnusspaarpunten.be/VDM/
20

sparen was
nog nooit
zo eenvoudig  !

Promo’s &
suggesties

Facebook is een erg handig medium
om reclame te maken. Dat zou ik
trouwens elke friturist aanraden.
Verander je pagina een paar keer per
week en je bereikt heel wat mensen.
Ik stuur ook mailings uit om de promo
van de maand aan te kondigen.

De acties van
Vandemoortele zijn
mooi meegenomen.
Ze verhogen uw omzet.
Vraag ernaar bij uw
vertegenwoordiger.

Hou onze
2-maandelijkse
acties in het oog !

Friethuis
Menen

TIPS &

TRICKS
Download foto’s voor uw
‘burger van de maand’ op:
https://dams.vandemoortele.com

Bezoek ons YouTubekanaal
voor inspirerende video’s !

Volg ons op Facebook voor de laatste
trends, tips & suggesties:
facebook.com/vandemoorteleprofessional

/VANDEMOORTELEPROFESSIONAL
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Steeds tot uw dienst
Uw commercieel
afgevaardigde
voor frituren
Leon

Ulrike

Als commercieel afgevaardigden
hebben wij een degelijke productkennis
en staan we altijd paraat om u te helpen
met al uw commerciële en technische vragen.

Yves

Wij geven tips & tricks over:
• Hoe start ik mijn frituur op
• Wat is het optimale aanbod voor mijn frituur
• De lopende acties en kortingen, hoe doe ik voordeel
• Nieuwste tendenzen en hypes
• Algemene productinfo
• Klantenservice en oplossen van mijn problemen

Leon
Remans

Ulrike
De Weirdt

0499 05 52 61
ulrike.deweirdt@vandemoortele.com
West- en Oost-Vlaanderen

0474 99 89 23
leon.remans@vandemoortele.com
Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant

22

Régis

Yves
Coulon

Régis
Graas

0474 99 89 35
regis.graas@vandemoortele.com
Luxemburg
0476 53 13 50
yves.coulon@vandemoortele.com
Brussel, Waals Brabant
Henegouwen, Namen en Luik

Als technisch adviseurs willen wij onze klanten ondersteunen.
In de Vandemoortele Academy vindt u ongetwijfeld het antwoord
op uw vragen over producten of recepten, en/of de oplossing
voor uw vaktechnische problemen. Een telefoontje of mailtje
volstaat voor een afspraak ! academy@vandemoortele.com
Wij bieden tips & tricks over:
• Het gebruik van de juiste vetten
• Hoe correct broodjes afbakken
• Het snel klaarmaken van een perfecte burger
• Het aanreiken van nieuwe recepten en tendenzen
• Wij organiseren regelmatig vormingsdagen en opleidingen

Johan
Carron

Dave
Geens

Piet
Bracke

0474 99 89 38
0476 76 02 74
0475 51 02 63

academy@vandemoortele.com
Bezoek onze website: www.vandemoortelefoodservice.be
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Ottergemsesteenweg-Zuid 806, B-9000 Gent
T 09 240 17 41 - F 09 240 17 94
customer.service.vamix@vandemoortele.com
 VandemoorteleProfessional
www.vandemoortele.com

V.U.: Ben Verschaeren, Vamix nv, Ottergemsesteenweg Zuid 806 - 9000 Gent - RPR 0418 123 646 - Rechtsgebied Gent

Uw totaalconcept met Vandemoortele !

